Parkury i czworoboki otwarte
3-4.07.2021 Cieliczanka
Organizator:
Nazwa : Młodzieżowy Klub Sportowy „Sprząśla”
Adres : Cieliczanka 10
Telefon: 503077600
E-mail: seko9721@wp.pl
Budowniczy parkurów Daniel Piechota

Warunki techniczne:
parkur :
podłoże piaszczyste
czworobok : podłoże piaszczyste
rozprężalnia : podłoże piaszczyste
Zgloszenia :
1. Zgłoszenia należy dokonywać przez panel zgłoszeniowy www.zawodykonne.com
do 28.06.2021

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Wymagane aktualne zaświadczenie lekarskie oraz aktualne szczepienie koni .
2. Wymagane ubezpieczenie OC oraz NW.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć
w trakcie transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach.
4. W stajniach mogą przebywać tylko osoby biorące udział w parkurach otwartych (jeździec, trener,
luzak, właściciel konia) oraz konie mające wykupione boksy.
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz weterynaryjną podczas trwania parkurów otwartych.
6. Podczas parkurów otwartych obowiązuje schludny strój jeździecki zgodny z przepisami.
Wszystkich uczestników obowiązuje kask ochronny oraz kamizelka ochronna dla dzieci do 15 lat. 7.
Podczas trwania parkurów otwartych obecny będzie Sędzia/Komisarz, który w razie konieczności
wynikającej z zachowania niezgodnego z Kodeksem Postępowania z Koniem będzie mógł przerwać
trening.
8. W ramach wybranego pakietu koń może wziąć udział w dwóch przejazdach dziennie
9. Na czworoboku będzie oceniany program klasy L-1
10. Przejazdy na parkurze mogą być oceniane na zasadach konkursu dokładności z trafieniem w
normę czasu
PROGRAM
Udział w czworobokach otwartych odbywać się będzie zgodnie z listą startową.
Sobota (03.07.2021)
Udział w parkurach otwartych odbywać się będzie zgodnie z listą startową.
Sobota (03.07.2021)

Niedziela (04.07.2021)

Opłaty :
startowe 80 zł
wpisowe 20 zł od każdego przejazdu
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty
konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobrostan konia jest
najważniejszy. Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być
podporządkowany współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.
1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać
ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego
obrządku, kucia oraz transportu.
2. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w
zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów
chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania
pomocy medycznej. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną
uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję
koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
3. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu
zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to
właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości,
ewentualnie eutanazji.
Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z
koniem

